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OPENINGSUREN
Iedere werkdag van 8.30 uur tot 12 uur.
Maandag- en dinsdagnamiddag van 14 uur tot 16 uur
(enkel voor elektronische identiteitskaarten).
Woensdagnamiddag van 14 uur tot 16 uur
(enkel voor identiteitskaarten en rijbewijzen).
Donderdagnamiddag van 16 uur tot 18.30 uur.
Vrijdagnamiddag gesloten.

Dienst toerisme ook op maandag-, dinsdag- en
woensdagnamiddag van 14 uur tot 16 uur.

G E M E E N T E R A A D S Z I T T I N G

De volgende vergadering van de gemeenteraad vindt
plaats op 27 februari om 19.30 uur in het stadhuis,
Centrumlaan 100 te Ninove (ingang enkel via
Onderwijslaan, kant PTI).

C O M M I S S I E S

De gemeenteraadscommissies vergaderen op
24 en 25 februari om 19.30 uur en 20 uur.
Deze vergaderingen zijn voor het publiek toegankelijk.

Volg ons op Twitter(@stadNinove)
en Facebook (www.facebook.com/stadninove)
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Het Sociaal Huis
informeert

WAT MET SCHULDEN?

Het kan elk van ons overkomen. Je raakt door omstandigheden in financiële problemen, 
onverwacht verlies je je job of word je ziek, rekeningen blijven liggen en stapelen zich op, 

de maandelijkse afbetalingen van huur, water, elektriciteit… vormen elke keer opnieuw een 
uitdaging. Na verloop van tijd zie je dan vaak door het bos de bomen niet meer. 

Schuldbemiddeling
Als je in schuldbemiddeling gaat, zal een 
schuldbemiddelaar van het OCMW proberen om een 
regeling te treffen met je schuldeisers over de betaling 
van je schulden. Samen met de schuldbemiddelaar 
stel je een afbetalingsplan op om de schulden terug te 
betalen. Ook hier zal je budget in samenspraak met de 
schuldbemiddelaar beheerd worden. De schuldeiser 
of gerechtsdeurwaarder zal geen verdere stappen 
ondernemen wanneer je je aan de gemaakte afspraken 
houdt. Een schuldbemiddelaar kan ook nagaan of al je 
schulden terecht zijn, de gemaakte kosten wettig zijn...
Langzaam maar zeker zal je schuld worden afgebouwd 
zonder dat dit een te grote invloed heeft op je verdere 
leven. 

Collectieve schuldenregeling 
Wanneer je schuldenberg heel groot is en er sprake is 
van een structureel probleem moet je dikwijls overgaan 
naar collectieve schuldenregeling. Dit is een gerechtelijke 
procedure die je moet aanvragen bij de arbeidsrechtbank. 
Er gelden strikte voorwaarden. De schuldbemiddelaar in 
het OCMW kan nagaan of je aan de voorwaarden voldoet 
en je helpen bij het indienen van het verzoekschrift. 
Als je aan de voorwaarden voldoet, wijst de rechter een 
schuldbemiddelaar aan. Dit is meestal een advocaat 
of deurwaarder, maar ook de schuldbemiddelaars van 
het OCMW zijn officieel bevoegd voor het opvolgen van 
collectieve schuldenregelingen. Via een minnelijke 
schikking probeert de schuldbemiddelaar je inkomsten te 
verdelen over de schuldeisers. 

Hoe kan je je aanmelden?
• via de dienst permanentie van het Sociaal Huis 

(gebouwen OCMW Ninove, Burchtstraat 50), 
elke werkdag van 9 uur tot 11.30 uur, in de namiddag 
na afspraak en donderdag van 16.30 uur tot 18.30 uur 
(deuren sluiten om 18 uur)

• telefonisch via: 
054 51 53 50 

• mailen naar: 
sociaal.huis@ocmw.ninove.be

Een krediet aangaan om een krediet af te betalen? 
De zaken laten aanmodderen tot er een deurwaarder 
voor je deur staat? Op eigen houtje verder doen en 
steeds verder verzinken in een financieel moeras? Deze 
oplossingen zijn vaak alleen maar lapmiddeltjes en zullen 
je hoogstwaarschijnlijk alleen nog maar dieper in de 
schuldenput duwen. 

Laat het niet 5 voor 12 worden! Durf op tijd te erkennen 
dat je hulp en begeleiding nodig hebt. Dat is de 
belangrijkste stap om eruit te geraken. Je bent heus niet 
alleen. Gelukkig vinden steeds meer en meer mensen in 
Vlaanderen de weg naar schuldhulpverlening. En dat zijn 
niet altijd mensen met een beperkt inkomen. Ook heel wat 
tweeverdieners moeten steeds vaker deze stap zetten.

Het OCMW kan je helpen

Het OCMW Ninove is erkend als instelling voor 
schuldbemiddeling. Je kan er voor veel zaken terecht:

Algemene informatie
Heb je vragen over facturen, leningen, rekeningen…? De 
schuldhulpverleners bekijken samen met jou je vragen. Bij 
juridisch-technische problemen zal de schuldhulpverlener 
samen met een advocaat op zoek gaan naar de gepaste 
oplossingen. 

Budgetbeheer
Budgetbeheer is een vorm van hulpverlening wanneer je 
het moeilijk hebt om zelfstandig je inkomen te beheren. 
Een maatschappelijk werker van het OCMW zal in samen-
spraak met jou je budget beheren en de administratie 
opvolgen. Zo voorkom je bijvoorbeeld laattijdige betaling 
van facturen en ben je zeker dat al je betalingen correct 
uitgevoerd zijn. De maatschappelijk werker beheert je 
inkomen en kan er bijvoorbeeld ook voor zorgen dat er 
geen onverantwoorde uitgaven meer gedaan worden. 
Budgetbeheer heeft onder meer als doel mensen op een 
verantwoorde manier met geld te leren omgaan. Je hoeft 
geen schulden te hebben om deze dienstverlening aan te 
spreken.N
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Speciale acties

Jaarlijks gaan er speciale acties rond schulden en 
hoe ze te vermijden door. Zo was er in 2013:

• “No credit no game”: een interactief stadsspel rond 
het thema schuldenlast (een samenwerking tussen 
de jeugddienst, het OCMW en EW32). Aan de hand 
van digitale media moesten jongeren zich een weg 
banen door de stad in een poging de schulden van 
hun personage af te lossen. Hierbij moesten zij zelf 
verschillende instanties en organisaties (VDAB,  

 
 
 
 
JAC, OCMW mutualiteiten, vakbonden, banken…) 
aanspreken en praktische oplossingen zoeken. 
In totaal werden tijdens de spelweek (1 week in 
oktober) meer dan 150 schoolgaande Ninoofse 
16-jarigen bereikt! 

• In het kader van de jaarlijkse “Dag zonder krediet” 
kon je op zaterdag 30 november in het zwembad van 
Ninove terecht bij twee speciaal getrainde redders. 
Zij gaven advies en informatie over schulden en 
kredieten. 

INFO
Sociaal Huis, Burchtstraat 50
054 51 53 50
sociaal.huis@ocmw.ninove.be 
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Dienst cultuur
054 31 32 86
cultuur@ninove.beINFO

Ninove trekt “ten oorlog”
TENTOONSTELLING VAN 1 FEBRUARI TOT 5 MAART 
Met de tentoonstelling “Ten oorlog” geeft Ninove vanaf 1 februari de aftrap van een hele reeks activiteiten ter herdenking 
van “De Groote Oorlog”.

“Ten oorlog” was in het voorjaar van 2013 een veelbekeken en alom geprezen programma op Eén (VRT). In acht 
afleveringen trokken Arnout Hauben, Jonas Van Thielen en Mikhael Cops te voet langs de frontlijn van de Eerste 
Wereldoorlog, van Nieuwpoort tot Gallipoli. Onderweg registreerden ze de meest verrassende, ontroerende en 
beklijvende verhalen van vroeger en nu. Via herdenkingspaaltjes voor gesneuvelde soldaten brachten ze de frontlijn weer 
tot leven. De televisiereeks werd intussen ook een boek en een tentoonstelling. De tentoonstelling gunt een blik achter 
de schermen van het succesvolle televisieprogramma. Ze laat op een zeer toegankelijke manier kennismaken met de 
geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog. Ze toont kaarten, unieke foto’s, bijzondere voorwerpen, informatiepanelen van 
elk land waarlangs de route loopt en beeldmateriaal uit de reeks. De tentoonstelling reist in 2014 door Vlaanderen en is 
van 1 februari tot 5 maart te gast in Ninove.

“Ten oorlog” praktisch CC De Plomblom (foyer) en bibliotheek, Graanmarkt, Ninove 
   Van zaterdag 1 februari tot en met woensdag 5 maart
   Te bezoeken tijdens de openingsuren van de bibliotheek: maandag 14 uur - 20 uur,
   dinsdag 12 uur - 20 uur, woensdag 12 uur – 17 uur, donderdag 14 uur - 17 uur,
   vrijdag 16 uur -20 uur, zaterdag 9 uur - 13 uur

23 FEBRUARI: APERITIEFLEZING MET JOHANNA SPAEY
Arnout Hauben is het gezicht van “Ten oorlog”, maar achter de schermen is Johanna Spaey één van de gewaardeerde 
medewerksters. Ze is ook coauteur van het boek bij de tentoonstelling, en dus de geknipte persoon om alle geheimen 
van de televisiereeks te ontsluieren. Daarnaast werkt Johanna Spaey (Leuven, 1966) aan haar eigen oeuvre als auteur. 
Ze debuteerde met “Dood van een soldaat” (2005), een literaire thriller over de Eerste Wereldoorlog. Ook haar tweede 
roman “Vlucht” (2007) speelt zich af tijdens en na de Eerste Wereldoorlog. Johanna Spaey serveert een niet te missen 
lezing voor thrillerfans en liefhebbers van “Ten oorlog”.

“Johanna Spaey” praktisch  CC De Plomblom (foyer), Graanmarkt, Ninove - zondag 23 februari om 11 uur - gratis

HERINNEREN, EREN, PARTICIPEREN
Ninove baseert zijn herdenkingsprogramma op drie pijlers.
• Herinneren. We willen weten wat er honderd jaar geleden in Ninove is gebeurd, hoe hard de oorlog in onze streek 

heeft gewoed en hoe de Ninovieters en mensen uit de deelgemeenten de oorlogsjaren ervaarden. We willen het 
weten en doorvertellen aan de mensen van nu. Een enthousiaste groep historici en erfgoedkundigen doorploegt 
momenteel allerhande archieven. De volgende jaren moet hun werk resulteren in een reeks publicaties en andere 
erfgoedprojecten.

• Eren. We brengen hulde aan de oud-strijders van toen, in het bijzonder aan de mensen die het niet hebben overleefd 
en sneuvelden “op het veld van eer” of in andere ellendige omstandigheden. De stad werkt onder meer aan een 
meerjarenplan om alle herdenkingsmonumenten, oudstrijdersgraven en andere symbolen van de Eerste Wereldoorlog 
een grondige poetsbeurt te geven of te vervangen.

• Participeren. Op verschillende momenten en manieren proberen we de bevolking – in de breedst mogelijke zin – 
te betrekken en te engageren bij de plechtigheden en de activiteiten. De stad zal ook activiteiten ondersteunen die 
verenigingen of scholen opzetten in het kader van De Groote Oorlog. 

Foto’s uit het boek “Dokter Lievens. Dagboek
van een arts in de loopgraven van WOI”
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Dienst cultuur
054 31 32 86
cultuur@ninove.beINFO

Koenraad Tinel wordt 80
(en dat feest vieren wij)

Koenraad Tinel, een van Vlaanderens meest authentieke 
kunstenaars, wordt binnenkort 80 jaar. Een mooie 
gelegenheid om deze “halve Ninovieter”, zijn leven en zijn 
werk in de kijker te zetten.

Koenraad Tinel is beeldhouwer en tekenaar. De voor-
bije jaren profileerde hij zich heel sterk als tekenaar. Hij 
“vertelde” in bruine en grijze tinten en met enkele snelle 
penseelstreken over zijn kinderjaren. Zijn avonturen als 
zoon van Nazi-sympathisanten, op de vlucht in Duitsland, 
tekende hij in “Scheisseimer. Getekende herinneringen 
aan een oorlog” (2009). “Flandria Catholica. Ode aan de 
vloeibaarheid” (2010) is dan weer het verhaal van een 
armoedige jeugd “in de sfeer van een verstikkend
katholicisme”. “Verhalen van het Pajottenland” (2013) 
maakte hij samen met auteur Stefaan Brijs. Zijn won-
derbaarlijke ontmoeting, resulterend in een bijzondere 
vriendschap, met Simon Gronowki, is dan weer het 
onderwerp van het boek “Eindelijk bevrijd. Geen schuld, 
geen slachtoffer” (2013).

De geboren Gentenaar Koenraad Tinel (°31 maart 1934) 
woont en werkt al het grootste deel van zijn leven in het 
Pajottenland, eerst in Gooik, tegenwoordig in Vollezele, 
aan de voet van de Congoberg, op een zucht van Ninove. 
Hij noemt zichzelf graag een “halve Ninovieter”: “Ik koop 
mijn gerief in Ninove, ik vind er inspiratie en ik heb zot 
veel goesting om er eens iets te doen.“ 
In de zomer en het najaar presenteren we twee 
tentoonstellingen, “Tinel. De tekeningen” en 
“Tinel. De beelden”. Dit voorjaar trappen we “Koenraad 
Tinel 80” af met “Tinel. De geschiedenis”.

THEATERVOORSTELLING 
“SCHEISSEIMER” (HETPALEIS)
OP 6 MAART IN CC DE PLOMBLOM

Koenraad Tinel is amper zes wanneer hij verwikkeld raakt 
in de oorlog. Zijn ouders sympathiseren met de Duitse 
bezetter. Veel later beseft hij dat die keuze van zijn vader 
in zijn verdere leven van grote invloed is geweest. Lange 
tijd blijft de herinnering aan die intense episode uit zijn 
kinderjaren diep opgeborgen in zijn geheugen. Tot Tinel 
een paar jaar geleden 240 taferelen met inkt en penseel 
op papier zette. Op vraag van theaterhuis HETPALEIS 
vertelt de kunstenaar dit indrukwekkend verhaal live 
aan een publiek. “Scheisseimer” velt geen oordeel. 
Het verhaal roept vragen op over de vanzelfsprekende 
voorbeeldfunctie van ouders en de jarenlange gevolgen 
die daaruit kunnen voortvloeien. 
“Al wat papa zei, was juist. Zelfs na de oorlog kon hij 
niet geloven dat het niet juist was. Pas veel later ben ik 

me gaan afvragen waarom. 
Mijn eigen vader … Hij was zo 
vriendelijk, zo eerlijk en zo 
correct. Ik heb het hem nooit 
durven vragen. Dat is zo pijnlijk. 
Ik was pas zes toen de oorlog 
uitbrak. Soms gingen we naar de 
cinema in Gent, daar zaagt ge propagandafilms. Hitler 
die toespraken hield. Parademarsen met trommels en 
Pfiffers. Ik vond dat toen heel schoon. Ik wou ook nagels 
onder mijn schoenen, dat zei dan krààtsch-krààtsch als 
ge stapte. Ik kreeg er van mijn vader. Tot ik er van de trap 
mee gleed.”

“Scheisseimer” praktisch
• donderdag 6 maart om 20 uur
• CC De Plomblom, Graanmarkt, Ninove
• Tickets: 14 euro (+ gebruikelijke reducties), 1,50 euro 

(kansenpastarief) te koop via cc De Plomblom, 
054 34 10 01, ccbalie@ninove.be  

KOENRAAD TINEL & SIMON 
GRONOWSKI, EEN BIJZONDERE 
VRIENDSCHAP

Het voorbije jaar kwam Koenraad Tinel uitgebreid in de 
media door zijn wonderbaarlijke ontmoeting met Simon 
Gronowki. Ze is het onderwerp van het boek “Eindelijk 
bevrijd. Geen schuld, geen slachtoffer” (Hannibal, 2013) 
en de televisiedocumentaire “Oorlogskinderen” van 
Marianne Soetewey (Canvas, 26 november 2012). 
We tonen de televisiedocumentaire “Oorlogskinderen”, 
gevolgd door een ontmoeting met Koenraad Tinel en 
Simon Gronowski. 

“Koenraad Tinel & Simon Gronowski, een bijzondere 
vriendschap” praktisch
• donderdag 20 maart om 20 uur
• Academie Muziek, Woord en Dans, Parklaan, Ninove
• Tickets: 6 euro, 1,50 euro (kansenpastarief) te koop via 

cc De Plomblom, 054 34 10 01, ccbalie@ninove.be

Foto’s uit het boek “Dokter Lievens. Dagboek
van een arts in de loopgraven van WOI”

Koenraad Tinel en Simon Gronowski
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• Dienst mobiliteit (Fietspunt) 
054 31 32 82 
www.groepintro.be 
www.fietsenwerk.be

• Dienst lokale economie 
(tewerkstellingsproject) 
054 31 32 05 
lokale.economie@ninove.be

INFO

Nieuw! Fietspunt geopend 
aan het station

Steeds meer pendelaars komen met de fiets van en naar het station, 
om zo files en parkeerproblemen te vermijden. Sinds januari kunnen 

pendelaars die gebruik maken van het station in Ninove, maar ook alle 
andere Ninovieters, terecht in het nieuwe Fietspunt aan het station.

FIETSPUNT MOET FIETSCULTUUR IN NINOVE STIMULEREN

De medewerkers van het Fietspunt houden toezicht 
op de fietsenstallingen en onderhouden ze. Je kan er 
ook terecht voor kleine herstellingen aan je fiets die 
noodzakelijk zijn om veilig en reglementair thuis te 
geraken. Vanaf het komende voorjaar zal je er zelfs een 
fiets kunnen huren!

Toezicht op fietstenstalling 
De medewerkers van het fietspunt, die hier in het kader 
van een sociale tewerkstellingsproject werken, verzorgen 
op werkdagen toezicht van 7 uur tot 19 uur. Meermaals 
per dag doen ze hun ronde in de stationsomgeving. 
Tijdens hun ronde ruimen ze zwerfvuil op en zorgen ze 
ervoor dat alle fietsen ordelijk gestald staan. Foutief 
gestalde fietsen worden gelabeld en de eigenaar wordt 
verzocht om zijn of haar fiets correct achter te laten. De 
medewerkers zijn ook aanspreekbaar voor alle vragen 
i.v.m. fietsgebruik.

Kleine herstellingen ter plekke
In het fietspunt kan je ook terecht voor eenvoudige 
fietsherstellingen. De hersteldienst is een service 
om gestrande fietsers voort te helpen, zodat ze toch 
veilig en reglementair thuis kunnen komen met de 
fiets (het “thuiskomprincipe”). Het gaat dus vooral om 
kleine herstellingen zoals het plakken van een band, 
het herstellen van een licht of ketting, ... Voor grote 
herstellingen of een grondig onderhoud verwijzen de 
medewerkers van het Fietspunt door naar de traditionele 
fietsenmaker.

Huur een fiets!
Met de komst van het Fietspunt wordt het ook mogelijk 
om in het station van Ninove een Bluebike te ontlenen, 
vermoedelijk vanaf voorjaar 2014. Meer info lees je in een 
komende Ninove Info.
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“‘t Es skeun om zien”

PRINS EN PRINSES 
DER SENIOREN

CARNAVALSKALENDER
Op 9 maart geven we er opnieuw een “goei lap op”. Dan rijdt de Roze Zondagstrein opnieuw 

door de straten van Ninove. Voor veel Ninovieters is het aftellen dan ook al begonnen. 
Gelukkig hoeven zij niet te wachten tot begin maart om in de sfeer te komen. In aanloop naar 

het carnavalsweekend staat er namelijk al heel wat op het programma. Een overzicht.

Voor de Prins en Prinses der Senioren 2014 is de dienst 
evenementen op zoek naar kandidaten.
Stel je kandidatuur ten laatste op vrijdag 21 februari bij de 
dienst evenementen (oud stadhuis, Oudstrijdersplein 6, 
Ninove) of tijdens het Feest der senioren op 
zondag 23 februari (bedrijfshal van Cloë, Merellaan 46, 
Ninove).

Verkiezingswoorwaarden:
• inwoner van groot Ninove
• nooit eerder verkozen als Prins of Prinses der Senioren
• minimum 55 jaar

• Dienst mobiliteit (Fietspunt) 
054 31 32 82 
www.groepintro.be 
www.fietsenwerk.be

• Dienst lokale economie 
(tewerkstellingsproject) 
054 31 32 05 
lokale.economie@ninove.be

Zaterdag 1 februari: Nacht van de carnavalist
Jeugdcentrum De Kuip, Parklaan 1, Ninove 
om 21 uur.

Zaterdag 22 februari: prinsaanstelling
In de bedrijfshal van Cloë, Merellaan 46, Ninove 
om 21.11 uur. 

Zondag 23 februari: Feest der senioren
In de bedrijfshal van Cloë, Merellaan 46, Ninove 
om 14.30 uur. Deuren open om 13.30 uur. 

Zaterdag 1 maart: machtsoverdracht
In cultuurcentrum De Plomblom om 11.11 uur. 
Carnavalsbanket in zaal De Linde, Meerbeke om 
14 uur. 

Woensdag 5 maart: bezoek van Prins Carnaval 
aan woonzorgcentrum Klateringen

Zaterdag 8 maart: kindercarnaval - 
verkiezing Kinderprins en Kinderprinses
Inschrijving in cc De Plomblom van 12 uur tot 
13.30 uur. Daarna vorming van de stoet en 
vertrek naar de sporthal.
Kindershow van 14.30 uur tot 16.30 uur. 
Aansluitend bekendmaking van de Kinderprins 
en Kinderprinses. 

Zondag 9 maart: 
publiciteitskaravaan: vertrek rond 12 uur, 
Stenebrug Meerbeke.
carnavalsstoet: vertrek aan de Koning 
Boudewijnlaan/Brusselsesteenweg 
Meerbeke om 13.30 uur (aansluitend op de 
publiciteitskaravaan). Door de wegenwerken 
aan Den Dollar wordt de stoet op de Albertlaan 
afgeleid via Ooststraat, Dwarsstraat en Preulegem 
naar de Geraardsbergsestraat. Het volledige 
traject lees je in de volgende Ninove Info.
prijsafroeping in de feesttent op het 
Oudstrijdersplein. Vanaf 22 uur: uitreiking van 
de Don Augustprijs door de Prinsencaemere 
en bekendmaking van het Beste Lieken door 
vzw Krasjelrock, gevolgd door de uitslag 
van de carnavalsstoet.

Maandag 10 maart: 
maandagavondstoet
Vorming van 18 uur tot 18.30 uur op de 
Stationsstraat, Stationsplein en Astridlaan. 
Vertrek om 19 uur.
Gouden wortelworp: om 21 uur van op het 
balkon van het oud stadhuis. 

Dinsdag 11 maart: 
sluiten van carnaval: om 12 uur van op het 
balkon van het oud stadhuis.
gratis koffiekoeken: tussen 13 uur en 14 uur 
aan het oud stadhuis. 
wortelverbranding: om 15.11 uur 
ter hoogte van café Den Belleman
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Dienst evenementen
054 31 32 88
evenementen@ninove.beINFO

24 uur op 24 Ninoofse carnavalsmuziek opwww.wettelkes-meziek.webnode.nl
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jeugd@ninove

je zelf regelmatig eigen deuntjes te zingen of eigen liedjes 
te maken? Wil je dit gewoon eens proberen? Of denk je er 
in deze periode aan om een carnavalsnummer te schrij-
ven? Dan is deze workshop iets voor jou! 

LOMOGRAFIE – 
FOTOGRAAF VAN DIENST!
Voor kinderen van 7 tot 9 jaar 
(geboortejaar 2005 tot 2007)

“Je hoeft op voorhand niet te weten wat je schiet. Ook 
achteraf niet. Maak je geen zorgen over de regels”. We 
beginnen alvast met het schermpje van ons digitaal 
fototoestel af te plakken en de ogen wijd open te 
houden. Daarna flitsen de vreemdste en grappigste 
opdrachten één voor één voorbij. Hoe verrast ben jij 
door de resultaten? Plezier, intuïtie en originaliteit 
worden aangemoedigd. Een workshop voor wie eens wil 
doén, eerder dan denken.

Alle workshop vinden plaats in jeugdcentrum De Kuip, 
Parklaan 1, Ninove (vergaderzaal gelijkvloers) tussen 
13.30 uur en 16.30 uur (Singersongwriter is tot 16 
uur). Kostprijs: 7 euro (gewoon tarief) en 1,50 euro 
(kansenpastarief). Inschrijvingen en meer info op de 
jeugddienst.

Jeugddienst,
jeugdcentrum De Kuip,
Parklaan 1, Ninove
054 31 05 00
jeugd@ninove.be
www.jeugdninove.be
www.facebook.com/jeugddienstninove 

INFO

3
MAART

4
MAART

5
MAART

 
BACHE/BACHE   
Voor jongeren van 14 jaar en ouder 
(vanaf geboortejaar 2000)

We maken een originele schooltas, handtas, toilettas of 
rugzak met recuperatiedekzeilen van vrachtwagens. Met 
het juiste materiaal krijg je deze stevige stof aan mekaar 
gelast. We ontwerpen eerst onze tas in papier om daarna 
over te gaan naar het grote werk. Niet alleen origineel 
maar ook heel cool en modern als je je eigen tas kan 
showen!

WORD DE BESTE 
SINGERSONGWRITER 
VAN NINOVE 
Voor kinderen van 10 tot 12 jaar 
(geboortejaar 2002 tot 2004)

Iedereen kent wel een song die hij nooit beu wordt. Maar 
wat maakt zo’n liedje nu zo goed? We stappen in de 
voetsporen van bekende liedjesmakers en schrijven onze 
eigen song. Geholpen door de allernieuwste software en 
eigen gecreëerde samples, gaan we aan de slag. Ben je 
muzikaal aangelegd, speel je een instrument, probeer

Jongeren tot 26 jaar die een attest willen behalen van 
(hoofd)animator in het jeugdwerk of instructeur, EHBO of 
nog een andere jeugdwerkgerelateerde vorming, kunnen 
50% van het inschrijvingsgeld terugkrijgen van de stad. 
Tijdens de krokus- en paasvakantie organiseren heel wat 
organisaties deze vormingen. 
Kom langs of contacteer de jeugddienst voor meer info 
en/of om de subsidie aan te vragen. 
Ook op de jeugdwebsite is meer info te vinden.

   
Vrijwillige fuifcoaches m/v 
gezocht voor jeugdcentrum De 
Kuip!

Je bent minimum 18 jaar 
en gaat zelf graag naar 
fuiven, bent helpend 
ingesteld, wil graag 
mensen ontmoeten, hebt 
verantwoordelijkheidszin, 
kan goed communiceren, 

blijft cool, zelfs in de moeilijkste 
situaties… ? Dan bij jij de geknipte persoon om als 

vrijwillige fuifcoach iets bij te verdienen! Als fuifcoach 
begeleid je organisatoren tijdens hun fuif in De Kuip, 
zodat alles probleemloos verloopt. Uiteraard zorgt de 
jeugddienst voor een opleiding, alle nodige materiaal en 
de nodige omkadering.

WORKSHOPTIME!
Schrijf je tijdig in voor de workshops tijdens de paasvakantie!

STAD STEUNT
KADERVORMING VOOR JONGEREN!WORD FUIFCOACH!

N
in

ov
ei

nf
o 

nr
.2

 I 
fe

b
ru

ar
i 2

01
4

10



	 Zo 16-02-2014
 Valentijnsconcert met gastoptredens
 Zonnestraal VZW  - 02 531 01 01

 Za 22-02-2014
 Dansvoorstelling Stedelijke Academie
 054 33 47 25

 Zo 23-02-2014
 Concert - Smart to Sing vzw
 0475 62 23 43

 Di 25-02-2014
 Film ‘Rabbit-proof fence’ - BIB ‘Art
 054 32 40 04
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TE GAST
IN FEBRUARI
SCHOUWBURG DE PLOMBLOM VERGADERZAAL 1STE  VERDIEPING

STEDELIJK ACADEMIE VOOR MUZIEK, WOORD EN DANS
(Parklaan, 9400 Ninove)

Volg ons op facebook
http://www.facebook.com/CCDePlomblom

	 Do 20-02-2014 - Do 27-02-2014 
 Do 13-03-2014 - Do 20-03-2014
 Cursus Dr. Livingstone, I Presume?
 UVT ism Davidsfonds Ninove
 016 31 06 70
 

	 Za 8-02-2014
 Bart Herman & Dimitri Van Toren - ACW Ninove
 0484 42 66 69
 
 



NATIONAAL ORKEST VAN BELGIE 
CONCERT

ZATERDAG 01 FEBRUARI 2014  I  20.30 uur 
Tickets: € 16,00  I  Reductie: € 15,00  I   -26 jaar € 8,00  I  ABO: € 12,80  I  Locatie: Schouwburg CC De Plomblom

VRIJDAG 7 FEBRUARI 2014  I  20.30 uur 
Tickets: € 14,00  I  Reductie: € 13,00  I  ABO: € 11,20  I  Locatie: Schouwburg stedelijke muziekacademie Ninove, Parklaan 13, 9400 Ninove

ZATERDAG 8 FEBRUARI 2014  I  20.30 uur 
Tickets: € 14,00  I  Reductie: € 13,00  I   - 26 jaar: € 7,00  I  ABO:  € 11,20  I  Locatie: Schouwburg CC De Plomblom

KLASSIEKE MUZIEK	

D it jaar staat het orkest in Ninove onder 
leiding van de wereldbefaamde Frank 
Agsteribbe (België, 1968), een veelzijdig 

musicus die zich profileert als dirigent, 
klavierspeler en componist. 
Binnen al zijn activiteiten zoekt hij naar een 
directe expressie, plasticiteit en levendige 
kleurrijkheid, dit zowel in opera – als dirigent 
en continuo – als in barok- of hedendaagse 
muziek. Sinds 1989 is Frank Agsteribbe docent 
en dirigent aan het Koninklijk Conservatorium 
Antwerpen. Hij speelde bij La Petite Bande, 
Huelgas Ensemble en Anima Eterna, waarmee 
hij concerteerde in verschillende Europese 
landen, Mexico en China, en is oprichter, 
klavecinist en dirigent van het Belgisch 
barokorkest B’Rock. Dit orkest heeft inmiddels 
een opvallend succesrijk parcours afgelegd in 
België, Nederland, Oostenrijk, Duitsland en 
Zuid-Afrika. Frank Agsteribbe is ook dirigent 

van cantoLX in Luxemburg, en is gastdirigent bij 
het Collegium Vocale Gent. 
Meer dan 80 composities heeft hij reeds op zijn 
naam staan. Belangrijke creaties vonden plaats 
in Brazilië, Berlijn (Konzerthaus en Deutsche 
Oper) en het Gaudeamus Festival in Amsterdam. 
Gezien het programma zal het orkest in een 
kleinere bezetting spelen, 20-25 musici.

Programma: 

- Joseph Haydn: Symfonie Nr. 53, L’impériale 
(finale)

 - Arcangelo Corelli: Sonata a quattro con 
tromba, violini e continuo, WoO 4

- Giuseppe Torelli: Concerto for Trumpet and 
Strings, Estienne Roger 188

- Igor Stravinsky: Dumbarton Oaks
- Wolfgang Amadeus Mozart: Fagot concerto
- Joseph Haydn: Symfonie Nr. 83, La poule
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ESME BOS, BART VOET & GWEN CRESENS 
WALS

MUZIEK	

De wals danst als een rode draad door 
het liedjesprogramma van Esmé Bos 
en Bart Voet (Duveltjeskermis, Tres 

Tigres Tristes, El Tattoo del Tigre, Tu y yo) 
met Gwen Cresens (Orquesta Tanguedia, 
Raymond van het Groenewoud). Dit trio brengt 
eigen composities en geleende liedjes van 
Hank Williams, Gus Viseur, Tom Jobim, Bruno 
De Groote, Marina Rossel en The Beatles. In 
het Frans, Spaans, Italiaans, Engels en Oost-
Vlaams, maar bovenal in de driekwartsmaat: 
in 3, zoals muzikanten dat graag zeggen.

Kom luisteren naar WALS en laat je verrassen 
door dit trio:
ESME BOS, zangeres pur sang,
BART VOET, zanger/multi-instrumentalist en
m e e s t e r - a c c o rd e o n i s t / b a n d o n e o n i s t  
Gwen Cresens. Al deze mooie liedjes staan in 3.

Esmé Bos: zang
Bart Voet: zang, gitaar, hammond & 
harmonium 
Gwen Cresens: accordeon, bandoneon 
Geert De Wit: techniek©
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DAAN HUGAERT                  EEN TROOSTER

THEATER & WOORD	

Bart woont nog thuis bij een moeder met een 
struisvogelcomplex en zwakke darmen. Hij 
heeft een roeping. Hij is clown en heeft maar 

één stelregel in het leven: troost brengen, trooster 
zijn. Maar hij heeft plankenkoorts, slaapt slecht 
en blijkt alles verkeerd te doen wat een mens ook 
maar verkeerd kan doen. Vers uit bed, mijmert hij 
over de moed van zijn idool Mussolini, die met de 
borst vooruit en met gespreide armen het noodlot 
tart. Uitgerekend op de dag dat hij zich oppept voor 
een opbeurend optreden voor het jonge grut, valt 
er weer een envelop van de VDAB op de deurmat 
waarop in rode inkt ‘zeer dringend’ staat gepend. 
De zoveelste werkaanbieding die hij zal afslaan. 
Want een kunstenaar moet zich niet bekreunen om 
het alledaagse; hij moet naar de sterren reiken! 
Hij gritst de brief van de deurmat om het gezeur 
van zijn moeder te ontlopen, en moffelt hem in zijn 
onderbroek, waarmee hij een brokkenparcours 
zonder weerga inzet. Vol in de borst getroffen moet 
hij die avond zelf troost zoeken bij zijn oude moeder 
die piept als een kuchend vogeltje.

Een trooster is een tragikomische monoloog van 
Jibbe Willems. Daan Hugaert bewerkt deze tekst 
voor Vlaanderen. Mieke Laureys regisseert hem met 
humor en poëzie.  
Met Een trooster waagt Daan Hugaert zich voor het 
eerst aan een monoloog. Daan is vooral bekend van 
zijn opgemerkte verschijningen in Witse en Thuis, 
maar zeker ook van zijn centrale rollen in de stukken 
van het Vernieuwd Gents Volkstoneel.
Mieke Laureys studeerde aan de Hogeschool 
Antwerpen, afdeling theaterdans, musical. Ze 
speelde bij de KNS, het Raamtheater, Figurentheater 
De Maan, Abattoir Fermé en Ensemble Leporello.
Jibbe Willems is toneelschrijver en -vertaler, in 2003 
afgestudeerd aan de Toneelacademie Maastricht.

www.daanhugaert.be
www.avs.be/avsnews/monoloog-van-daan-hugaert-in-premiere
Tekst: Jibbe Willems
Bewerking en spel: Daan Hugaert 
Regie: Mieke Laureys 
Scenografie: Paul De Braeckeleer/De Muur

Deze voorstelling gaat door in de Schouwburgzaal van CC De Plomblomipv in de stedelijke muziekacademie



ESME BOS, BART VOET & GWEN CRESENS 
WALS

MUZIEK	

DAAN HUGAERT                  EEN TROOSTER

THEATER & WOORD	

LAIKA
EEN DAME IN DE KAST (4+)

FAMILIEVOORSTELLING
	
- Hallo! Ik wil ‘n baby kopen.
- Blank of zwart? Welke maat?
- De grootste die je hebt.
- Met of zonder lawaai? Dat scheelt wat in de prijs.
- Geef me maar ‘n stille.
- Bloot of met ‘n pamper?
- Doet er niet toe.
- Heb je iets bij om ‘m in te doen?
- Jazeker, gooi maar naar beneden.
- Kijk uit voor je hoofd!  
Een dame in de kast is een levend stripboek. 
Drie acteurs spelen grappige, vreemde en 
onverstoorbare figuren die in en uit grote 
kasten lopen. Bekende situaties krijgen een 
absurde draai. Een dame in de kast is een nooit 
stilstaande carrousel van voorwerpen, beelden 
en personages. 

“Een productie die wervelend en vol 
verrassingen over de scène holt.” (Knack)

“De multiculturele cast met Belg Alain 
Rinckhout, Soleman Amadou uit Niger en 
de Portugese Celia Fechas is fantastisch 
op elkaar ingespeeld en rijgt alle sketches 
aaneen tot een vloeiend geheel. Ze beheersen 
een hilarische, cartooneske gestiek en dito 
mimiek. De optelsom is een intens kleurrijk 
spektakel dat het jonge publiek met grote ogen 
gadeslaat, maar dat ook de volwassenen weet 
te ontdooien.” (Zone 03)
 
Een dame in de kast werd in 1992 gecreëerd 
door Greet Vissers en Jo Roets. Van bij de 
première kon de voorstelling op veel bijval 
rekenen bij pers, publiek en programmatoren. 
Als kleuterhit voor de kleine zaal toerde ze 
vele jaren uitgebreid in binnen- en buitenland 
(Frankrijk, Verenigde Staten, Kroatië…). Laika 
haalt Een dame in de kast na 20 jaar opnieuw 
uit de kast. 

Script: Jo Roets en Greet Vissers 
Regie: Greet Vissers 
Spel: Soleman Amadou, Celia Fechas en 
Alain Rinckhout 

WOENSDAG 12 FEBRUARI 2014  I  14.30 uur 
Tickets: € 10,00  I  Reductie: € 9,00  I  - 12 jaar: € 5,00  I  Gezinsbond: € 8,00 /€ 4,00  I  Locatie: Schouwburg CC De Plomblom

VRIJDAG 14 FEBRUARI 2014  I  20.30 uur 
Tickets: € 6,00  I  Reductie: € 5,00  I  Locatie: Schouwburg CC De Plomblom

ZATERDAG 15 FEBRUARI 2014  I  20.30 uur 
Tickets: € 16,00  I  Reductie: € 15,00  I  ABO: € 12,80  I  Locatie: Schouwburg CC De Plomblom

BRASSERIE ROMANTIEK
FILM	

De Brasserie Romantiek is een 
gerenommeerd restaurant in het 
Antwerpse. Het wordt met succes 

gerund door uitbaatster Pascaline en kok 
Angelo. Vanavond is het Valentijn: één van de 
drukste avonden van het jaar. Angelo zorgt 
voor een passend liefdesmenu en Pascaline 
heeft de tafels tiptop gedekt. Maar dan 
staat ineens Pascaline’s oude vlam Frank 
op de stoep. Voordat ze van haar verrassing 
bekomen is, komen de andere gasten aan. 
De vlotte autoverkoper Paul kijkt uit naar 
een zwoele avond met zijn vrouw Roos maar 
zij lijkt met haar gedachten elders te zijn. De 
onzekere Walter kan zijn geluk niet op met zijn 
voluptueuse blind date Sylvia, maar waarover 

moet hij praten? En waarom is de in het zwart 
geklede Mia alleen komen opdagen? Tot 
overmaat van ramp is de nonchalante garçon 
Lesley weer eens te laat…
De gerechten volgen elkaar op maar in de 
keuken stijgt de spanning wanneer Pascaline, 
door Franks onverwachte komst, haar 
gebruikelijke controle over zichzelf verliest. 
En ook in de zaal worden maskers afgezet...

Met: Axel Daeseleire, Koen De Bouw, Filip 
Peeters, Barbara Sarafian, Tine Embrechts, 
Wouter Hendrickx e.a. 
Regie: Joël Vanhoebrouck
België – 2012 – romantiek - 101 minuten

FLIP KOWLIER 
THEATERTOURNEE

MUZIEK	

A ls spraakwater van dienst bij ’t Hof van 
Commerce wist Flip Kowlier in 2001 vriend 
en vijand te verbazen met zijn solodebuut 

Ocharme Ik. En hij is blijven verbazen: als 
producer, als schrijver van kinderverhaaltjes, als 
bassist bij Admiral Freebee, maar toch vooral 
als muzikant en songschrijver van veelzijdige 
platen met eerlijke en eenvoudige nummers. 
Gaande van pop en rock, nu eens melancholisch, 
dan weer vrolijk, naar country en zelfs reggae.
Kowlier doet die dingen nu eenmaal graag. 
Hij behoort tot het artiestenras dat alle 
hoeken van de kamer wil gezien hebben. 
En zeker niet als vrijblijvende stijloefening, 
gemakkelijkheidsoplossing of carrièrezet. Hij 
sleept zijn hele wereld naar een nieuwe plek, 
om die plek daarna helemaal naar zijn hand te 
zetten.

In het najaar van 2013 verscheen zijn nieuwe 
album ‘Cirque’ dat lovende recensies kreeg.
Een greep uit de pers:
• Prachtige productie en hartverwarmende 

arrangementen. Kortom: zijn beste plaat 
De Morgen *** 1/2)

•  Violen, blazers, West-Vlaamse teksten en een 
topproductie (De Standaard *****)

•  ‘Cirque’ is een weelderige plaat: subtiel aan-
gebrachte lagen strijkers en blazers zorgen 
voor een sfeertje dat prima afsteekt tegen de 
sobere verteldrang. (Humo ***)

•  Café Corsari: “De avonturen van F Kowlier”: 
http://www.een.be/programmas/cafe-corsa-
ri/de-avonturen-van-f-kowlier

• Flip Kowlier – nieuwe single “Directeur”: 
http://youtu.be/yb74oUBO844

www.flipkowlier.be

Flip Kowlier: zang, gitaar
Peter Lesage: toetsen
Pieter Van Buyten: bas
Lazy Horse: gitaar, mandoline
Karel De Backer: drums
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Wegens zwangerschap en carrièrewending zijn twee acteurs van “Een dame in de kast” vervangen:Celia Fechas door Lilian Keersmaekers en Soleman Amadou door Tijs Magagi Hoornaert.
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OPENINGSUREN TICKETVERKOOP
- Dinsdag tot vrijdag: 9.00 - 12.00 uur en 13.00 - 17.00 uur 

Zaterdag: 9.00 - 13.00 uur 
(zaterdagbalie open van september  tot eind maart!)

- Zondag en maandag gesloten.
 Bij voorstellingen is de balie 1 uur vooraf geopend.

OPENINGSUREN ZAALVERHUUR
- Dinsdag: 9.00 - 12.00 uur en 13.00 - 17.00 uur 

of na voorafgaande afspraak tijdens de kantooruren.
 Bel 054 34 10 01 en vraag naar Ann Timbremont.

SLUITINGSDAGEN BALIE/
TICKETVERKOOP / ZAALVERHUUR
- Elke maandag. 
- Online ticketing: vanaf dit jaar kan je abonnementen en 

tickets kopen via de website www.ninove.be/ccdeplomblom
 Hier vind je ook een handleiding.

RESERVATIES
- Reserveren kan tijdens de openingsuren van de balie ter 

plaatse of telefonisch op het nummer 054 34 10 01 
- Reservaties (tickets & abonnementen) moeten binnen de 

14 dagen na reservatiedatum betaald zijn, zoniet vervalt uw 
reservatie automatisch.

- Reservatie op minder dan 14 dagen voor de voorstelling kan 
alleen mits contante betaling of met bancontact.

- Niet tijdig betaalde tickets worden doorverkocht.

REDUCTIE
- Voor voorstellingen georganiseerd door het cultuurcentrum: 

CJP, +55 en mindervaliden.
- Voor bepaalde voorstellingen georganiseerd door het 

cultuurcentrum krijgen – 26-jarigen 50% korting.
- Groepen vanaf 15 personen krijgen voor theater en klassieke 

muziek 20% korting.
- Academies krijgen 50% korting voor het bijwonen van 

voorstellingen in klasverband.
- Bij bepaalde voorstellingen georganiseerd door het 

cultuurcentrum is er een speciale korting voor houders van 
een kansenpas.

 
BETAALWIJZE LOSSE TICKETS
- Contant of via bancontact aan de balie in de inkomhal van het 

cultuurcentrum
- Via overschrijvingen op IBAN-nummer
 BE11-0012-8664-1948 (na reservatie) met vermelding: 

‘Stadsbestuur Ninove-cultuurcentrum’ + reservatiecode.
- Met cultuurcheques.

OPGELET!
- Wijzigingen in de programmatie zijn steeds mogelijk.

GRAANMARKT 12   I   9400 NINOVE   I  054 34 10 01   I   www.ninove.be/ccdeplomblom

WORDT
VERWACHT
- Dinsdag 4 maart 2014 om 14.30 uur
 Familiefilm
 TURBO (6+)

- Woensdag 5 maart 2014 om 14.30 uur
 Familiefilm
 ERNEST EN CELESTINE (4+)

- Woensdag 12 maart 2014 om 20.00 uur
 Film
 LA NOCHE DE LOS GIRASOLES

- Zaterdag 15 maart 2014 om 20.30 uur 
Amusement

 KOMMIL FOO - Breken

- Zaterdag 22 maart 2014 om 20.30 uur
 Klassieke muziek
 CAPILLA FLAMENCA
 Locatie: Sint-Amanduskerk Outer

- Zondag 23 maart 2014 om 15.00 uur
 Familiefilm
 MIJN AVONTUREN DOOR
 V. SWCHWRM (7+) 

OKIDOK
SLIPS INSIDE

AMUSEMENT	

P ierrot en Marcel hebben lichamen om van te dromen: 
gespierd, elegant, knap en vaardig. Daarenboven zijn 
ze overtuigd van hun eigen grenzenloze kwaliteiten. 

Met een straffe demonstratie willen ze iedereen van hun 
kunnen overtuigen. 
In een voortdurende strijd proberen ze elkaar te 
overtroeven met uitzonderlijke krachttoeren en 
behendigheidsoefeningen.
De flaters van Pierrot en de blunders van Marcel leveren 
heerlijk hilarisch bewegingstheater op.
Eén uur lachen geblazen, zonder woorden, en met tweemaal 
NIETS.

Okidok behoort reeds jaren tot de top van de internationale 
humoristische circusacts. Met zijn eerste creatie, HA HA 
HA, wist dit Waalse duo zich meteen sterk te onderscheiden. 
Deze voorstelling werd reeds meer dan 500 maal opgevoerd 
en staat nog steeds geprogrammeerd.
In Slips Inside zet Okidok zijn clowneske werk verder. Met 
dezelfde, uitgekiende lichaamstaal brengen ze woordloos 
bewegingstheater, ondersteund door vocale fraseringen. 
Maar de esthetiek is ditmaal van een andere orde. De 
maquillage en de grote clownschoenen ruimen plaats 
voor de zekerheid en de duidelijkheid van het naakte 
acrobatenlichaam. 
Vanuit de basisregels van het circus, het etaleren van 
krachttoeren en het tonen van hun behendigheid, leren we 
de twee personages kennen met hun specifieke gektes, hun 
verzuchtingen, hun onhandigheden en hun flaters.

www.okidok.be

Van en met: Benoît Devos en Xavier Bouvier

VRIJDAG 28 FEBRUARI 2014  I  20.30 uur 
Tickets: € 12,00  I  Reductie: € 11,00  I  ABO: € 9,60
Locatie: Schouwburg CC De Plomblom



DAG VAN HET DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS
OP 22 FEBRUARI

“Kom boven water” en bezoek de Dag van het Deeltijds Kunstonderwijs in Vlaanderen
op zaterdag 22 februari 

Meer dan 160.000 kinderen, jongeren en volwassenen 
volgen in hun vrije tijd les bij meer dan 5.000 kunstenaars-
leerkrachten. Meer dan 160 academies van het Deeltijds 
Kunstonderwijs in Vlaanderen organsieren op de Dag van 
het Deeltijds Kunstonderwijs een spectaculaire creatieve 
dag!

Tentoonstellingen in academie 
beeldende kunst

In de academie voor beeldende kunst leren kinderen, 
jongeren en volwassenen de knepen van het vak 
om zo actief deel te nemen aan het culturele leven. 
Kunstliefhebbers leren kunst begrijpen door te kijken 
en uit te proberen hoe je creatief met beeldende kunst 
omgaat. Tekenen, schilderen, keramiek, beeldhouwen, 
kant en textiel, monumentale kunst… te veel om allemaal 
op te noemen. Jongeren die later zelf kunst als beroep 
willen uitoefenen, krijgen de kans om zich ten volle voor 

te bereiden.
De academie voor beeldende kunst Ninove zet haar 
deuren wagenwijd open voor het grote publiek en zal je 
verrassen met verschillende tentoonstellingen in al haar 
ateliers. 
Wanneer? Zaterdag 22 februari van 10 uur tot 17 uur
Waar? Academie voor beeldende kunst Ninove, De Kuip, 
Parklaan 1, Ninove

In bewOndering

Dansvoorstelling door de leerlingen van de academie voor 
muziek, woord en dans, studierichting Dans (middelbare 
en hogere graad en volwassenen)
Wanneer? Zaterdag 22 februari om 15 uur en 19 uur
Waar? Cc De Plomblom, Graanmarkt 12, Ninove
Toegang: 6 euro (leerlingen academie gratis toegang)
Kaarten via 054 34 10 01.
Organisatie i.s.m. het oudercomité van de academie

• Academie voor beeldende kunst 
Parklaan 1, Ninove 
053 64 55 97 - gabk@liedekerke.be - www.liedekerke.be

• Academie voor muziek, woord en dans 
Parklaan 13, Ninove, 054 32 73 60 
http://academieninove.be - www.facebook.com/AMWDninove - academie.mwd@ninove.be   

• www.dagvanhetdko.be

INFO
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INFO
Dienst bevolking
054 31 32 59
bevolking@ninove.be 

50 jaar huwelijk

Johnny Adriaens, geboren op 1 april 1940 met
Monique De Jaegher, geboren op 23 juli 1941
Gehuwd in Ninove op 7 februari 1964
Wonend in Ninove

Albert D’haeseleer, geboren op 22 november 1943 met
Agnes Linthout, geboren op 8 november 1942
Gehuwd in Meerbeke op 8 februari 1964
Wonend in Nederhasselt

103-jarige

Orpha Cieters, geboren op 14 januari 1911
Wonend in Ninove 

Van jong naar (g)oud

39ste Ninoofs quiztornooi
Wanneer? 31 januari, 7 en 14 februari om 20 uur
Waar? Refter van het Koninklijk Atheneum, 
Ninove (ingang Astridlaan)

15de jeugdquiz
(voor leerlingen van het zesde leerjaar)
Wanneer? Zaterdag 1 februari om 14 uur
Waar? Refter van het Koninklijk Atheneum, 
Ninove (ingang Astridlaan)

JAZZ-MADD (Jazz Muziek Aan De Dender)
Wat? Optreden Sluijs (altsax-fluit) - Mendoza (piano) - 
Vercampt (cello)
Wanneer? Zondag 2 februari om 19 uur
Waar? Zaal Academie muziek, woord en dans
Parklaan 13, Ninove

Wat? Optreden Die Hochstapler: Pierre Borel (altsax), 
Louis Laurain (trompet), Antonio Borghini (contrabas), 
Hannes Lingens (drums)
Wanneer? Zondag 23 februari om 19 uur
Waar? De Koepoort, Koepoortstraat, Ninove
Info: 0495 12 14 47 - www.jazzmadd.be

Kermissen
• 2 februari: Meerbeke
• 9 februari: Aspelare

Evenementenkalender

EU-BURGER IN BELGIË?
KOM DAN OP 25 MEI STEMMEN VOOR HET EUROPEES PARLEMENT!
Op zondag 25 mei stemmen de Belgische kiezers voor hun vertegenwoordigers in de federale 
Kamer, in de regionale Parlementen en het Europees Parlement.

Ook wie als onderdaan van de Europese Unie in België verblijft, kan zijn stem uitbrengen voor de 
kandidaten op de Belgische lijsten van het Europees Parlement. Je moet dan voldoen aan volgende 
voorwaarden:

• nationaliteit: je bezit de nationaliteit van één van de 27 landen die samen met België de Europese 
Unie vormen

• verblijfsplaats: je bent ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister
• leeftijd: je bent minstens 18 jaar op de dag van de verkiezingen
• stemrecht: je bent niet uitgesloten of geschorst uit het stemrecht
• kiezerslijst: je bent ingeschreven op de kiezerslijst van je hoofdverblijfplaats 

Inschrijven kan tot en met 28 februari 2014 bij de dienst bevolking (loket 3). 
Indien je in het verleden al een aanvraag ingediend hebt tot inschrijving op de kiezerslijst voor de 
Europese verkiezingen (bijvoorbeeld voor de Europese verkiezingen van 7 juni 2009) en je toen als 
kiezer erkend werd, hoef je geen nieuwe aanvraag in te dienen.

Bevolking
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                                         Ninove Kort
Sport

AVONTURENSPORTKAMP
IN DE PAASVAKANTIE

De sportdiensten van Ninove en Haaltert gaan samen met 
Outside Travel een avontuurlijke uitdaging aan en organise-
ren een 4-daags avonturensportkamp van 15 tot en met 18 
april.
• Verblijf: vakantiehuis Outside Adventure Park, 

Westouterseweg in Poperinge.
• Op het programma: paintball, deathride, speleo, 

avontuurlijke teambuilding, mountainbike, quads, 
boogschieten.

• Doelgroep: 10 tot en met 16 jaar.
• Deelnameprijs: 165 euro.
Inschrijven kan via  www.ninove.be
(betaling via overschrijving) of ter plaatse bij de sportdienst
(cash betaling).

KAARSJESAVOND IN HET ZWEMBAD OP VALENTIJN

In zwembad De kleine Dender worden op vrijdagavond 14 februari vanaf 19 uur tientallen lichtjes aangestoken. 
Een gezellige sfeer voor een romantische zwempartij!

SPORT VOOR MENSEN MET
EEN BEPERKING

Maandelijks sportaanbod i.s.m. de sportdienst van Haaltert
De eerstvolgende activiteit vindt plaats op zaterdag 1 februari 
van 15 uur tot 17 uur in de sporthal van Denderhoutem 
(Pastorijweg 23).

Sportkamp – 23, 24, 25 juli
Iedereen met een beperking is welkom, ongeacht de leeftijd.
De activiteiten vinden plaats van 10 uur tot 12 uur en van 
13 uur tot 15 uur.
Middagpauze om 12 uur in de cafetaria van de sporthal.
Naast de sport- en spelactiviteiten zijn er ook rustige 
activiteiten.

Sportdienst
Sporthal ’t Sportstekske
Parklaan 15, Ninove, 054 33 93 97
sport@ninove.be 

Zwembad De Kleine Dender
Parklaan 3, Ninove, 054 33 40 64
dekleinedender@ninove.be 
  

INFO
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Voor het volledige grondgebied:
• van 30 januari tot 5 februari: opendeur kinderwinkels - 

communie
• van 9 oktober tot 15 oktober: herfstopendeur
• van 4 december tot 31 december: feestdagen - eindejaar
Steeds van de donderdag vóór tot de woensdag na de zondag 
waarvoor de afwijking werd toegestaan.

Voor de handelswijken van de stad Ninove (Ninove Centrum, 
Ninove Centrumlaan, Belano, Rechteroever, Shopping 
centrum, Ninove markt):

• van 13 maart tot 19 maart: kevertreffen, Primavera
• van 17 maart tot 23 april: Witte Donderdag
• van 1 mei tot 7 mei: 1 mei Rechteroever
• van 19 juni tot 25 juni: topdag
• van 31 juli tot 6 augustus: feest Rechteroever
• van 4 september tot 10 september: jaarmarkt en Belano 

braderij
Steeds van de donderdag vóór tot de woensdag na de zondag 
waarvoor de afwijking werd toegestaan.

Voor de handelaars en ambachtlieden gelegen op Ring-west 
en Ring-oost:

• van 27 februari tot 5 maart: voorjaarsactie
• van 27 maart tot 2 april: einde voorjaarsactie
• van 26 juni tot 2 juli: braderie
• van 3 juli tot 9 juli: solden
• van 24 juli tot 30 juli: solden

Voor de handelaars van de stad Ninove gelegen op de 
Albertlaan:

• van 20 maart tot 26 maart: voorjaarsactie
• van 3 april tot 9 april: einde voorjaarsactie
• van 1 mei tot 7 mei: 1 mei opendeur
• van 26 juni tot 2 juli: solden
• van 25 september tot 1 oktober: solden

Afwijking op de wekelijkse rustdag

INFO
Dienst lokale economie
054 31 32 66
lokale.economie@ninove.be 

Financiën

In de vorige editie van Ninove Info kon je lezen dat bepaalde 
retributiereglementen werden aangepast of ingevoerd in 
het kader van het meerjarenplan. Ook voor onderstaande 
reglementen en tarieven zijn er aanpassingen:

WIJZIGINGEN

Geboorte- en adoptiepremie
Deze premies worden gewijzigd naar een geschenkbon ter 
waarde van 25 euro, te besteden bij de deelnemende Ninoofse 
handelaars.

Premie huwelijksjubilarissen
Deze premie wordt gewijzigd naar een geschenkbon ter 
waarde van 50 euro, te besteden bij de deelnemende Ninoofse 
handelaars. De huwelijksjubilarissen kunnen ook nog steeds 
kiezen voor een etentje i.p.v. een geschenkbon.

Internationaal rijbewijs (vereist als je naar een land buiten de 
Europese Unie reist): 19,75 euro (vanaf 1 februari). 

Concessies op de begraafplaatsen voor inwoners van Ninove 
500 euro voor het begraven van een stoffelijk overschot of één 
stoffelijk overschot en één asurne.

• 400 euro voor het plaatsen van 1 of 2 asurnen per urnekelder.
• 400 euro voor het plaatsen van 1 of 2 asurnen per 

columbariumnis.

Concessies op de begraafplaatsen voor niet-inwoners van 
Ninove

• 750 euro voor het begraven van een stoffelijk overschot of 
één stoffelijk overschot en één asurne.

• 650 euro voor het plaatsen van 1 of 2 asurnen per urnekelder.
• 650 euro voor het plaatsen van 1 of 2 asurnen per 

columbariumnis.
Een asverstrooiing is kosteloos. Een identificatieplaatje op de 
herdenkingszuil (niet verplicht) kost 70 euro en wordt verplicht 
via de stad aangekocht. 

AFSCHAFFING

Premie voorhuwelijkssparen 
Premie voor inbraakbeveiliging 
Premie voor nutsvoorzieningen 

INFO
Dienst financiën
054 31 32 77 - financiëledienst@ninove.be 
Dienst bevolking
054 31 32 59 - bevolking@ninove.be. 

Vanaf 1 februari 2014 gelden volgende afwijkingen op de
wekelijkse rustdag voor handelaars waardoor je kan shoppen
buiten de normale openingsdagen:
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Stedelijke Academie
Muziek, Woord en Dans Ninove

vrijdag 7 februari 2014, 19.30 uur  
door de leerlingen jazz/lichte muziek

Academie - Parklaan 13 - 9400 Ninove 

 Vrije toegang - Info tel. 054 33 47 25

 i.s.m. het Oudercomité van de Academie

www.academieninove.be

                                         Ninove Kort

Onderwijs

Verwarmingstoelage 2014

Verwarm je met mazout, bulkpropaangas of 
verwarmingspetroleum (type C)? Behoor je tot één van de 
onderstaande categorieën? Dan kan je in het OCMW het 
hele jaar door een verwarmingstoelage aanvragen. De 
aanvraag moet wel gebeuren binnen de 60 dagen na de 
aankoop van de brandstof. 

Wie komt in aanmerking?
• Categorie 1: de gerechtigden op een verhoogde 

tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzeke-
ring. Het gezinsinkomen is ook lager of gelijk aan de voor 
de categorie 2 vastgestelde grenzen.

• Categorie 2: de gezinnen met een laag inkomen 
Het jaarlijks bruto belastbaar gezinsinkomen is lager of 
gelijk aan 16.965,47 euro, verhoogd met 3.140,77 euro 
per persoon ten laste.

• Categorie 3: de personen met schuldenoverlast 
Je geniet een collectieve schuldenregeling of een 
schuldbemiddeling én het OCMW heeft vastgesteld dat je 
je verwarmingsfactuur niet kan betalen.

STEDELIJKE ACADEMIE
VOOR MUZIEK, WOORD EN DANS
NODIGT UIT

Jazzin’ Ninof + jam
door de leerlingen jazz/lichte muziek

Vrijdag 7 februari - 19.30 uur
Academie, Parklaan 13, Ninove

Vrije toegang
i.s.m. het oudercomité van de academie
Info: 054 33 47 25

Aanvragen
Je kan per gezin in 2014 een toelage aanvragen voor 
maximum 1.500 liter brandstof. Opgelet! Niet voor:
• aardgas via aansluiting op het stadsdistributienet 
• propaangas en butaangas in gasflessen
Kom je in aanmerking? Maak dan na je brandstoflevering 
(tussen 1 januari 2014 en 31 december 2014) een afspraak 
met Kathleen in het OCMW, Burchtstraat 50, Ninove. 
Dit kan elke dinsdag- en woensdagvoormiddag op het 
nummer 054 51 53 73.

Wat breng je mee?
•  een kopie van je identiteitskaart;
•  een kopie van de leveringsfactuur of -bon;
•  van elk gezinslid een klevertje van het ziekenfonds;
•  het aanslagbiljet van het aanslagjaar 2012 (inkomsten 2011);
•  indien je in een appartementsgebouw woont, een attest 

van de eigenaar of beheerder met de vermelding van het 
aantal appartementen waarop de leveringsfactuur of -bon 
betrekking heeft

•  voor categorie 3, een kopie van beschikking van 
toelaatbaarheid of attest van de schuldbemiddelaar

INFO
• OCMW, 054 51 53 73 (dinsdag- en 

woensdagvoormiddag) 
• Sociaal Verwarmingsfonds, tel. 0800 90 929 (gratis)
• www.ocmwninove.be of www.verwarmingsfonds.be 
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Goed om weten

INFO
De Watergroep, Provinciale directie
Oost-Vlaanderen, 09 240 91 11
info.oost.vlaanderen@dewatergroep.be
www.dewatergroep.be 

NIEUW DRINKWATERTARIEF VANAF 1 JANUARI 2014 

Het drinkwatertarief bestaat uit een vaste vergoeding en een tarief per kubieke meter drinkwater dat je verbruikt. Daarnaast 
worden op de waterfactuur ook de bijdragen voor afvoer en zuivering aangerekend. 
Vanaf 1 januari 2014 hanteert De Watergroep Oost-Vlaanderen een nieuw drinkwatertarief van 2,12 euro/m3 en een vaste 
jaarlijkse vergoeding van 53,19 euro. 
Deze tariefaanpassing laat De Watergroep toe te blijven investeren in een kwalitatieve drinkwaterproductie en -distributie.
Ook in 2014 krijg je 15.000 liter drinkwater per persoon gratis, wat neerkomt op meer dan 40 liter per gezinslid per dag. Je 
betaalt op dit verbruik enkel de bijdragen voor afvoer en zuivering. 

VERMIJD BRAND EN BRANDWONDEN

In de winter gaan we op zoek naar warmte. We steken de open haard aan of zetten een extra 
vuurtje aan. Het risico op brand en brandwonden wordt dan ook groter. Een aantal tips om deze te 
vermijden:

Open haard & kachel
• laat de schouw (vóór de winter) kuisen
• gebruik geen brandgel of spiritus om haard of kachel aan te steken
• plaats geen licht ontvlambare stukken dicht bij kachel of haard
• verbrand in de kachel of haard geen vuilnis, papier of groen hout

Oven
• gebruik een oven nooit als extra verwarming
• zorg dat kinderen de oven niet kunnen aanraken. Zo vermijd je contactbrandwonden

Elektrische verwarmingstoestellen
• vermijd overbelasting van het elektrisch circuit door teveel aansluitingen op hetzelfde 

stopcontact. Stekkerdozen mogen niet op elkaar worden aangesloten
• gebruik geen elektrische verwarmingstoestellen in de badkamer
• leg geen brandbaar materiaal op verwarmingstoestellen (bv. kledij)

Kindvrije zone
• wanneer er gekookt wordt, blijven kinderen best uit de keuken
• zet een scherm voor kachel en haard zodat kinderen niet in de nabijheid kunnen komen
• fondue: gebruik bij voorkeur elektrische toestellen, maak het snoer altijd stevig vast aan de 

tafelpoot en laat kinderen nooit alleen met dit toestel

Roken buiten
• de woning is een niet-rokers zone
• meer dan een derde van de woningbranden met fatale afloop wordt door een roker veroorzaakt 

(Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid), vaak in combinatie met alcoholgebruik

CO - vergiftiging
• elke kamer waar een bijzetverwarming (open vlam) functioneert, moet goed worden verlucht.
• slaap nooit in een kamer waarin een waterverwarmer brandt of waarin een verplaatsbaar 

verwarmingstoestel brandt op gas of petroleum.
• plaats een CO-melder wanneer er risico op vergiftiging is in de woning (maar de CO-melder 

vervangt de basismaatregelen tegen vergiftiging niet!)
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                                         Ninove Kort

VERMIJD BRAND EN BRANDWONDEN

In de winter gaan we op zoek naar warmte. We steken de open haard aan of zetten een extra 
vuurtje aan. Het risico op brand en brandwonden wordt dan ook groter. Een aantal tips om deze te 
vermijden:

Open haard & kachel
• laat de schouw (vóór de winter) kuisen
• gebruik geen brandgel of spiritus om haard of kachel aan te steken
• plaats geen licht ontvlambare stukken dicht bij kachel of haard
• verbrand in de kachel of haard geen vuilnis, papier of groen hout

Oven
• gebruik een oven nooit als extra verwarming
• zorg dat kinderen de oven niet kunnen aanraken. Zo vermijd je contactbrandwonden

Elektrische verwarmingstoestellen
• vermijd overbelasting van het elektrisch circuit door teveel aansluitingen op hetzelfde 

stopcontact. Stekkerdozen mogen niet op elkaar worden aangesloten
• gebruik geen elektrische verwarmingstoestellen in de badkamer
• leg geen brandbaar materiaal op verwarmingstoestellen (bv. kledij)

Kindvrije zone
• wanneer er gekookt wordt, blijven kinderen best uit de keuken
• zet een scherm voor kachel en haard zodat kinderen niet in de nabijheid kunnen komen
• fondue: gebruik bij voorkeur elektrische toestellen, maak het snoer altijd stevig vast aan de 

tafelpoot en laat kinderen nooit alleen met dit toestel

Roken buiten
• de woning is een niet-rokers zone
• meer dan een derde van de woningbranden met fatale afloop wordt door een roker veroorzaakt 

(Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid), vaak in combinatie met alcoholgebruik

CO - vergiftiging
• elke kamer waar een bijzetverwarming (open vlam) functioneert, moet goed worden verlucht.
• slaap nooit in een kamer waarin een waterverwarmer brandt of waarin een verplaatsbaar 

verwarmingstoestel brandt op gas of petroleum.
• plaats een CO-melder wanneer er risico op vergiftiging is in de woning (maar de CO-melder 

vervangt de basismaatregelen tegen vergiftiging niet!)

Wachtdiensten

           APOTHEKERS

- Dinsdag 28 januari (9 uur) tot zaterdag 1 februari (9 uur)
 Holvoet - Edingsesteenweg 398
 9400 Denderwindeke - 054 33 28 18

- Zaterdag 1 februari (9 uur) tot dinsdag 4 februari (9 uur)
 Van Hoorebeke - Geraardsbergsesteenweg 285
 9404 Aspelare - 054 33 49 59

- Dinsdag 4 februari (9 uur) tot zaterdag 8 februari (9 uur)
 Michiels - Brusselsesteenweg 600
 9402 Meerbeke - 054 51 86 79

- Zaterdag 8 februari (9 uur) tot dinsdag 11 februari (9 uur)
 Van Rumst - Geraardsbergsestraat 12
 9400 Ninove - 054 33 27 14

- Dinsdag 11 februari (9 uur) tot zaterdag 15 februari (9 uur)
 Staels J. - Hemelrijk 9
 9402 Meerbeke - 054 33 34 66

- Zaterdag 15 februari (9 uur) tot dinsdag 18 februari (9 uur)
 Moeremans - Kouterbaan 63
 9400 Okegem - 054 33 98 49

- Dinsdag 18 februari (9 uur) tot zaterdag 22 februari (9 uur)
 Raemdonck - Beverstraat 6
 9400 Ninove - 054 32 75 89

- Zaterdag 22 februari (9 uur) tot dinsdag 25 februari (9 uur)
 Vanoost - Weggevoerdenstraat 78
 9400 Ninove- 054 33 25 18

- Dinsdag 25 februari (9 uur) tot zaterdag 1 maart (9 uur)
 Van Gyseghem - Brusselstraat 63
 9400 Ninove - 054 33 37 80

           GENEESHEREN

- Denderwindeke, Lieferinge, Meerbeke, Neigem, Ninove, Outer, 
Pollare

 Centraal oproepnummer: 054 51 86 16
- Appelterre-Eichem, Aspelare, Nederhasselt, Voorde
 Centraal oproepnummer: 054 42 39 39
- Okegem - Centraal oproepnummer: 053 22 94 70

Uren: Weekendwachtdienst loopt van vrijdag 20 uur tot
maandag 8 uur. Wachtdienst op wettelijke feestdag loopt van de 
vooravond om 20 uur tot de volgende morgen om 8 uur.

            TANDARTSEN

- Wachtdienst Denderstreek 
Centraal oproepnummer: 0903 39 969 

 zaterdag, zondag en feestdagen - 09.00 - 18.00 uur

- Wachtdienst Land van Aalst (regio Ninove-Geraardsbergen) 
Centraal oproepnummer: 053 70 90 95

 zaterdag 14.00 - 18.00 uur
 zondag en feestdagen - 09.00 – 12.00 u

INFO www.apotheek.be
of tel. 0900 10 500

S

K
E

Infoavond voor ouders
van tieners over tabak, alcohol en andere drugs
Heb je tieners tussen 10 en 19 jaar oud? Dan vraag je je 
waarschijnlijk vaak af hoe je kan voorkomen dat ze gaan 
drinken, roken of drugs gebruiken? 
Gebruikt je zoon of dochter geen tabak, alcohol of drugs 
of is hij/zij net beginnen experimenteren? Of kwam jouw 
tiener al in de problemen met druggebruik? Kom dan op 
dinsdag 25 februari om 19.30 uur naar de infoavond rond 
tabak, alcohol en andere drugs in jeugdcentrum De Kuip, 
Parklaan 1, Ninove. Want ook al ervaar je dat niet altijd zo, 
als ouder heb je heel wat in huis om je tieners te helpen 
gezonde keuzes te maken. Erover praten en grenzen 
stellen, is de basis.

 
Op deze infoavond krijg je heel wat informatie over drugs 
en druggebruik. Er zal ook een politieagent aanwezig 
zijn om specifieke productinformatie te geven. Je zal alle 
drugs waarvan sprake op de infoavond kunnen bekijken 
om zo de producten te kunnen herkennen.
Heb je specifieke vragen waarop je tijdens de infoavond 
graag een antwoord krijgt, mail die dan vooraf naar 
goedroen.lammens@oost-vlaanderen.be. Inschrijven 
voor de infoavond is niet verplicht. Kinderen worden niet 
toegelaten.

INFO PISAD Ninove
Goedroen Lammens
goedroen.lammens@oost-vlaanderen.be
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Atmos Fashion
Amania Mo - Giovane

Gardeur - Taifun - Green Ice - Diversa 
- Olsen - Marie Méro
Para Mi - Four Roses

Intuitions - Melvin

NIEUWE
LENTECOLLECTIE

Ronde prijzen

20€   30€   40€  50€

OKEGEMBAAN 82-84 - 9400 NINOVE - 054 244 206

BEZOEK OOK ONZE E-SHOP EN OUTLET OP

W W W. A N N - FA S H I O N . B E

Brakelsesteenweg 607 • 9400 NINOVE-VOORDE • Tel. 054 50 07 81 • www.vloerenbeke.be
Alle dagen open van 9 tot 12u en van 14 tot 18.30u • Zaterdag van 9 tot 12u en van 14 tot 17u • Gesloten zondag tot maandag 14u

KERAMISCHE TOPKWALITEIT
“VAN BUDGETVRIENDELIJK TOT

HEEL PRESTIGIEUS...”

Specialiteit: ribbekes op de grill

Wil u gezellig tafelen met z’n tweetjes of onder 
vrienden in een ongedwongen sfeer? Breng dan 
een bezoekje aan restaurant Den Board! In het 

authentieke kader, inclusief open haard, 
voelt u zich zonder twijfel thuis.

U kan eveneens genieten van een maandmenu
vanaf 28 euro

Info:

www.denboard.be
Ophemstraat 44 - 9400 Voorde - 054 50 19 26

Open op vrijdagavond, zaterdagavond en zondagmiddag en -avond. 
Voor groepen vanaf 20 personen ook open op andere dagen. 






